Ogłoszenie nr 2022/BZP 00029193/01 z dnia 2022-01-21

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania
odpadów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Sukiennicza
1.4.2.) Miejscowość: Szamotuły
1.4.3.) Kod pocztowy: 64-500
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.4.7.) Numer telefonu: 612927100
1.4.8.) Numer faksu: 612927102
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00029193/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-21 08:28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00020804/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia
Przed zmianą:
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Przed zmianą:
811296,00
Po zmianie:
270432,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące
Przed zmianą:
36
Po zmianie:
12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada:
a) decyzję zezwalająca na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia
(wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o
odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 779, z późń. zm.) – dotyczy podmiotów, które ze względów
bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są
zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia;
b) decyzję zezwalająca na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia
(wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o
odpadach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 779, z późń. zm.)
c) decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów medycznych stanowiących przedmiot
zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ
Po zmianie:
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada:
- decyzję o nadaniu nr rejestrowego BDO
- decyzję w zakresie unieszkodliwiania odpadów (wg kodów), wydaną przez właściwy organ
- Kierowca pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów musi posiadać zaświadczenie ADR
z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Przed zmianą:
Po zmianie:
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 uPzp, w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. II pkt
8 SWZ (§ 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
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może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Przed zmianą:
1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw do wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. II
pkt 8 SWZ (§ 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
2. Decyzję zezwalająca na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia
(wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z póżn. zm.) – dotyczy podmiotów, które ze względów
bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są
zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia.
3. Decyzję zezwalająca na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia
(wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).
4. Decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów medycznych stanowiących przedmiot
zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ
Po zmianie:
1.Decyzję o nadaniu nr rejestrowego BDO
2. Decyzję w zakresie unieszkodliwiania odpadów (wg kodów), wydaną przez właściwy organ
3. Kierowca pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów musi posiadać zaświadczenie ADR
z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne,
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:
a) wydłużenia terminu realizacji umowy do 2 m-cy w sytuacji niezrealizowania umowy,
b) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy:
- w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
cena netto pozostanie bez zmian,
c) gdy w trakcie okresu trwania umowy zajdą następujące zmiany:
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1342)
w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany mają wpływ na koszt
wykonania zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmienione w odpowiednim (ustalonym przez
strony) do zmian zakresie. Zmienione wynagrodzenie wejdzie w życie od dnia wejścia w życie
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zmienionych przepisów prawa.
d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o wskaźnik
zmiany ceny materiałów lub kosztów, 1 raz w roku o wskaźnik ogłaszany w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie
się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
e) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie
przekroczy: ………………
Po zmianie:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:
a) cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy:
- w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
cena netto pozostanie bez zmian,
b) gdy w trakcie okresu trwania umowy zajdą następujące zmiany:
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1342)
w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany mają wpływ na koszt
wykonania zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmienione w odpowiednim (ustalonym przez
strony) do zmian zakresie. Zmienione wynagrodzenie wejdzie w życie od dnia wejścia w życie
zmienionych przepisów prawa.
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o wskaźnik
zmiany ceny materiałów lub kosztów, 1 raz w roku o wskaźnik ogłaszany w komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie
się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
d) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia nie
przekroczy: ………………
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-01-25 11:00
Po zmianie:
2022-01-28 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
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Przed zmianą:
2022-01-25 11:30
Po zmianie:
2022-01-28 11:30
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